
FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES 
 

OHLÁŠKY 
 

Datum Den Čas Liturgické slavení / Intence Pozn. 

20.3. PONDĚLÍ 
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

18:00 Za dar odpuštění hříchů  MNV 

21.3. ÚTERÝ 
 

18:00 Za dar odpuštění hříchů  TÝNEC 

22.3. STŘEDA 
18:00 Za dar odpuštění hříchů  HRUŠKY 

23.3. ČTVRTEK 
 

7:00 Za dar odpuštění hříchů  MNV 

24.3. PÁTEK 
18:00 Za dar odpuštění hříchů MNV 

25.3. SOBOTA 

Slavnost Zvěstování Páně 
8:00 Za + Marylin Salajkovou HRUŠKY 

9:00 Na poděkování za dar života Adama a za požehnání pro o. Mariána MNV 

10:00 Za dar odpuštění hříchů  TÝNEC 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
17:00 Na poděkování za dožití 85 let HRUŠKY 

26.3. NEDĚLE 
8:00 Za celou naši farnost TÝNEC 

9:30 Za dar odpuštění hříchů                                             + 2 x KŘEST MNV 

 
Příležitostná oznámení k 19.3.2023: 

• Dnešní neděle je třetí v měsíci, proto je sbírka určená na opravy našich kostelů a fary. 
Již předem upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.  

• Dnes odpoledne ve 14:00 hod. zveme do farního kostela na pobožnost křížové cesty. 

• Pracovní setkání ERF se uskuteční na faře v pondělí od 19:45 hod. 

• Z důvodu Slavnosti sv. Josefa nebude v pondělí dětská mše svatá ve farním kostele. 

• Následující neděli si můžete z Hrušek a Týnce udělat výlet na mši svatou do farního kostela  
a po mši svaté můžeme společně posedět ve farní kavárně. Těšíme se na vás. 

• V sakristiích se mohou zapsat nemocní, kteří chtějí přijmout svátost smíření a svaté 
přijímání před Velikonocemi. Kněz by je navštívil v pátek 31.3.2023 spolu s nemocným, 
které pravidelně navštěvuje. 

• V sakristii se můžete přihlásit (se zálohou 200,- Kč) na pouť na sv. Hostýn, která se 
uskuteční v pondělí 8.5.2023. Přihlásit se je možné do neděle 16.04.2023 nebo do 
naplnění kapacity autobusu.  

• MNV: V tomto týdnu ve čtvrtek od 14:00 budou všechny skupiny z Moravské Nové Vsi, které 
mají na starost úklid fary, umývat na faře okna. Zároveň se bude fara i uklízet. Pomoc 
s umýváním oken přivítáme i od dalších farníků. Děkujeme. 

• MNV: Postní snažení pro dospělé je nachystáno vzadu v kostele na stolečku. Lístečky na 
tento postní týden jsou opět volně k rozebrání. 

 


